EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
Ilmastokriisitoimet
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2019)000015

3.Rekisteröintipäivä: 23/09/2019
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Ilmastokriisitoimet
6.Aihe: Pyydämme Euroopan komissiota lisäämään toimia ilmastokriisin torjumiseksi 1,5 celsiusasteen lämpenemisrajan mukaisesti. Tämä tarkoittaa kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita ja taloudellista tukea ilmastotoimiin.
7.Päätavoitteet: EU:n on mukautettava Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia tavoitteitaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035
mennessä sekä mukautettava EU:n ilmastolainsäädäntöä vastaavasti. EU:n hiilidioksidipäästöjen rajaveromekanismi (Border Carbon Adjustment) on pantava täytäntöön. Vapaakauppasopimuksia ei saa allekirjoittaa niiden
kumppanimaiden kanssa, joiden toiminta johtaa Climate Action Tracker seurantatietojen mukaan 1,5 celsiusasteen ylittymiseen. EU:n on laadittava maksuttomia oppimateriaaleja kaikille jäsenvaltioille ilmastonmuutoksen
vaikutuksista.

8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: https://eci.fridaysforfuture.org
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
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Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia.
Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta

Tietosuojalauseke: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkistamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Järjestäjät säilyttävät kaikki henkilötiedot
enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytysaika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa
valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä
lomakkeessa olevia yhteystietoja. Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi.

